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ATA N.º 24/2018 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA  DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 28 

 DE NOVEMBRO DE 2018 

 

Na Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Serpa, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 28 

de novembro de 2018, pelas catorze horas e trinta minutos, convocado nos termos do n.º 3 do artigo 40.º 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Aprovação da Ata n.º 23/2018 
De acordo com o estipulado no n.º 4 do artigo 57º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, colocou-se à 
consideração a ata n.º 23, relativa à reunião realizada no dia 14 de novembro, a qual foi previamente 
distribuída por todos os eleitos. A ata foi aprovada com a abstenção do Sr. Presidente, por não ter 
participado na reunião. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Da Ordem do Dia, documentos distribuídos a todos os membros nos termos do artigo 35.º n.º 1 alínea o) e 
art.º 53º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e n.º 5 do art.º 6.º do Regimento, constam os seguintes 
assuntos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. Proposta de quarta alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Serpa 

2. Opções do Plano 2019-2022 

Plano de Atividades 2019 

Plano Plurianual de Investimentos 

Orçamento 2019 

Relatório de apresentação e fundamentação da política orçamental e principais normas de 

execução do orçamento para 2019 

Mapa de Pessoal 2019 

3. Impostos e Taxas Municipais – Ano de 2019 

4. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

5. Pedidos de autorização de queimadas – Ratificação 

6. Licença de recinto improvisado – Ratificação  

7. 17.ª Alteração ao Orçamento e 12.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos  

8. Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de S.Bento – Miguel e Miguel, Ldª 

9. Plataforma Alentejo – Estratégia Integrada de Acessibilidade Sustentável do Alentejo, nas ligações 

nacional e internacional 

10. Sociedade Recreativa 1.º Dezembro de Vila Verde de Ficalho – Pedido de apoio financeiro 

11. Sport Clube de Serpa Patinagem Artística – Pedido de apoio financeiro 

12. Proposta de atribuição de subsídios para a época desportiva 2018/2019 

13. Concurso de fotografia “Património (I)material do concelho de Serpa  
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14. Proposta de protocolo com a ACAPESCA para cedência de uma sala da escola primária 

desativada de Cabeceiras de Vale Queimado  

15. Destaque de parcela – Rua de Serpa, n.º 5 e 7 em Vales Mortos – Requerente: Maria da 

Conceição Valentim Filipe Dionísio  

16. Obras de edificação nos lotes 39 e 40 da Zona Industrial de Serpa – Caducidade do processo 

17. Estudo prévio do CETAA – Centro Tecnológico Agroalimentar do Alentejo – Ratificação  

18. Direito de preferência do prédio sito na Rua de S.Roque, n.º 51-1.º andar em Serpa 

19. Saída da ALMABIO – Cooperativa Agrícola de Produtores Bio do Alentejo, CRL do Gabinete do 

CADES 

20. Associação Bandeira Azul da Europa – Parceria Eco-Escolas para o ano letivo 2018/2019 

21. Projeto de regulamento de utilização e cedência de viaturas do Município de Serpa 

22. Projeto de regulamento de assiduidade e pontualidade do Município de Serpa 

23. Proposta de alteração anual do tarifário de abastecimento de água, águas residuais e resíduos 

urbanos 

24. Operação de loteamento – Reduto, em Pias – Requerente: Manuel Joaquim Guerreiro Teodoro 

25. Assuntos gerais de interesse autárquico  

26. Resumo Diário da Tesouraria 

 
ORDEM DO DIA 
 

1. Proposta de quarta alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Serpa 

A Câmara Municipal tomou conhecimento que a Assembleia Municipal, em sessão realizada no dia 22 do 

corrente mês de novembro, de acordo com o disposto na alínea o), do n.º 1, do artigo 25º da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro e da alínea a), do n.º 2, do artigo 3º, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de 

setembro deliberou, por maioria, com as abstenções dos eleitos do PS e PPD/PSD – CDS-PP e os votos 

favoráveis dos eleitos da CDU, aprovar a quarta alteração ao Mapa de Pessoal de 2018. 

 

2. Opções do Plano 2019-2022 

Plano de Atividades 2019 

Plano Plurianual de Investimentos 

Orçamento 2019 

Relatório de apresentação e fundamentação da política orçamental e principais normas de 

execução do orçamento para 2019 

Mapa de Pessoal 2019 

O Órgão Executivo tomou conhecimento que a Assembleia Municipal, em sessão realizada no dia 22 do 

corrente mês de novembro, nos termos do artigo 25.º n.º 1 alínea a) do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, deliberou, por maioria, com as abstenções dos eleitos do PS e PPD/PSD-CDS-PP e os votos 

a favor da CDU: 

- Aprovar o Orçamento Municipal e Documentos Previsionais de 2019, conforme o disposto no 

artigo 25.º, n.º 1 alínea a), e artigo 33.º, n.º 1, alínea c) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 
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- Para efeitos do previsto na alínea c), do nº 1, do art.º 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, 

conjugado com o n.º 1, do art.º 12, do Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de junho, autorizar a 

assunção de compromissos plurianuais que respeitem as regras e procedimentos previstos na 

LCPA, e no citado Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de junho, e demais normas de execução de 

despesa, e que resultem de projetos ou atividades constantes das Grandes Opções do Plano, em 

conformidade com a projeção plurianual aí prevista; 

 

 - Para efeitos do previsto no nº 3, do artigo 6º, da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, delegar no 

Presidente da Câmara, da competência para autorizar a assunção de compromissos plurianuais 

nas situações em que o valor do compromisso seja inferior ao montante de 99.759,58€ em cada 

um dos anos económicos seguintes ao da sua contratação e o prazo de execução de três anos; 

 

- Nos termos do artigo 29º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugado com o artigo 25º, n.º 1, 

alíneas a) e o) e o artigo 33º, n.º 1, alíneas c), ambos do Anexo I, à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, aprovar o Mapa de Pessoal do Município de Serpa para 2019. 

 

 

3. Impostos e Taxas Municipais – Ano de 2019 

A Câmara Municipal tomou conhecimento que o Órgão Deliberativo, em sessão realizada no dia 22 do 

corrente mês de novembro, deliberou, por maioria, com as abstenções do PS e PPD/PSD-CD/-PP e os 

votos a favor da CDU, aprovar a seguinte proposta:  

 

IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis: 

- Prédios urbanos – fixação da taxa de 0,3% 

- Redução da taxa em 50% para os imóveis classificados como de Interesse Público, de valor municipal 
ou património cultural 

- Majoração de 30% da taxa aplicável a prédios urbanos degradados 
  

Derrama:  

Para empresas cujo volume de negócios do ano anterior não ultrapasse 150.000 euros – 0% 
Para empresas cujo volume de negócios do ano anterior ultrapasse 150.000 euros – 1,5% 
 

Participação variável no Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS) 

Manutenção do valor da participação variável no IRS de 5% 
 

Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)   

Fixação da taxa municipal de direitos de passagem em 0,25% do valor de cada fatura emitida pelas 
empresas que oferecem redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local 
fixo, do domínio público e privado municipal, para o ano de 2019. 
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4. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

De acordo com o parecer dos respetivos serviços e nos termos do n.º 2 do artigo 8º e art.º 11.º do 
Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
isentar do pagamento de taxas, a seguinte entidade: 
 

Entidade Doc./Data Evento/Data Licença Taxa 

Comissão Festas Pias 17024 
2018.11.16 

Festa de Natal, dia 8/12, nos 
antigos casões da UCP, em Pias 

Ruido e recinto 
improvisado 

 

 
35,00€ 

Associação de 
Solidariedade Social 

Flor do Enxoé 

175 
201801.04 

Pedido de isenção respeitante ao 
processo de licenciamento da obra 
e utilização para legalização da 
resposta social de serviço de apoio 
domiciliário  

 
Licenciamento 

de obra 
(processo 

03/2017/318 

 
 

568,03€ 

 

Relativamente à Associação de Solidariedade Social de Vale de Vargo, o Sr. Vereador Francisco Godinho 

ausentou-se durante a apreciação e votação do assunto, por se encontrar impedido, nos termos da lei.  

 

 

5. Pedidos de autorização de queimadas – Ratificação 

De acordo com o art.º 27.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

17/2009, de 14 de janeiro, a realização de queimadas só é permitida após licenciamento na respetiva 

câmara municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação 

Face à urgência na resolução do assunto, considerando que o pedido apresentado pelo requerente deu 

entrada e a queimada realizou-se no período que decorreu entre a última reunião do Órgão Executivo e a 

atual, de acordo com o exposto no artigo 35.º n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi deliberado, 

por unanimidade, ratificar o seguinte despacho proferido pelo Sr. Presidente: 

 

Requerente N.º e Data 
Pretensão  

Dia da 
queimada 

Data do 
despacho 

Local da queimada 

Cristina Ribeiro 
Ponticelli 

16959 
2018.11.15 

2018.11.15 2018.11.15 Monte Novo, Serpa 

 

 

6. Licença de recinto improvisado   

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a emissão da seguinte licença de recinto 

improvisado: 

Requerente Atividade/local Doc. Entrada Data de 
realização  

Comissão Festas Pias Festa de Natal, 
antigos casões da 

UCP em  

17022 
2018.11.16 

 
8 de dezembro 
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7. 17.ª Alteração ao Orçamento e 12.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos 

Nos termos do artigo 33.º n.º 1, alínea d) da Lei n.º 75/2013, de 18 de setembro, a Câmara Municipal 

deliberou, por maioria, com três abstenções dos vereadores do Partido Socialista, aprovar a 12.ª alteração 

ao Plano Plurianual de Investimentos e 17.ª alteração ao Orçamento, conforme documentos que se 

anexam à presente ata, dela fazendo parte integrante. -------------------------------------------------------------------- 

 

8. Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de S.Bento – Miguel e Miguel, Ldª 

Relativamente ao assunto em epígrafe, a Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e 

Assessoria Jurídica informa que, por deliberação de câmara de 21/03/2018 foi deliberado atribuir o lote de 

terreno n.º 34-A sito na Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de S. Bento, de acordo com 

informação prestada, destinado a ampliação do projeto, no âmbito da produção de enchidos e presunto de 

porco preto. 

Para efeitos de instrução de documentos para a celebração de escritura de compra e venda, sugerem a 

reapreciação do processo de atribuição do lote de terreno e a precisa identificação deste prédio urbano 

quanto à inscrição matricial e descrição na Conservatória do Registo Predial, bem como ao preço de 

venda. 

 Deliberação 

De acordo com a informação e de harmonia com o disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea g), do anexo I, da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sequência do processo de atribuição do lote de terreno, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, vender o lote de terreno n.º 34-A, sito no Loteamento Municipal da 

Zona de Atividades Económicas Vila Nova de S. Bento, prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 3116, 

União das Freguesias de Freguesia de Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo, descrito na Conservatória 

do Registo predial de Serpa sob o número 5293/20170118, com a área de 346,90 m2, à empresa Miguel & 

Miguel, Lda., contribuinte fiscal número 503 802 344, pelo preço de 0,30€, o metro quadrado, o que 

totaliza o valor de 104,07 € (cento e quatro euros e sete cêntimos), devendo a escritura conter as 

cláusulas respeitantes aos prazos de construção, direito de preferência e de reversão previstas no Código 

de Regulamentos e Posturas em vigor. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

9. Plataforma Alentejo – Estratégia Integrada de Acessibilidade Sustentável do Alentejo, 

nas ligações nacional e internacional 

A Plataforma Alentejo – Estratégia Integrada de Acessibilidade Sustentável do Alentejo, nas ligações 

nacional e internacional, solicita o apoio a esta Plataforma, subscrevendo os seus objetivos e subscrição 

da petição pública lançada para o efeito, que propõe à Assembleia da República, a tomada de decisões 

imediatas sobre algumas infraestruturas rodoviárias, ferroviárias e aeroportuárias da região do Alentejo. 

 Deliberação  

No âmbito das competências estabelecidas na alínea aaa) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, manifestar o apoio à 

Plataforma Alentejo e subscrever os seus objetivos. ------------------------------------------------------------------------ 



ATA N.º 24/2018 

28 DE NOVEMBRO 

 

    7 

 

 

10. Sociedade Recreativa 1.º Dezembro de Vila Verde de Ficalho – Pedido de apoio 

financeiro 

De acordo com a proposta do Gabinete de Apoio ao Movimento Associativo, Desporto e Juventude e nos 

termos do Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo e artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei 

n.º 75/2013 de 12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no 

valor de 150,00 € (cento e cinquenta euros) para apoio nas comemorações do 1.º de dezembro. ------------- 

 

 

11. Sport Clube de Serpa Patinagem Artística – Pedido de apoio financeiro 

De acordo com a proposta do Gabinete de Apoio ao Movimento Associativo, Desporto e Juventude e nos 

termos do Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo e artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei 

n.º 75/2013 de 12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no 

valor de 500,00€ (quinhentos euros) ao Sport Clube de Serpa, para a realização do espetáculo anual de 

patinagem artística, a realizar no próximo dia 15 de dezembro. --------------------------------------------------------- 

 

 

12. Proposta de atribuição de subsídios para a época desportiva 2018/2019 

De acordo com a proposta do Gabinete de Apoio ao Movimento Associativo, Desporto e Juventude e nos 

termos do Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo e artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei 

n.º 75/2013 de 12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a seguinte 

proposta de atribuição de subsídios para a época desportiva 2018/2019: 
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 Intervenções 

Interveio a Sr.ª Vereadora Paula Pais para dizer que lamenta que não estejam representadas as outras 

três freguesias do concelho e que se deveria conseguir uma forma de incentivar as Juntas de Freguesia a 

dinamizar algo que promova o surgimento de algumas modalidades, tendo o Sr. Vereador Manuel Soares 

referido que são localidades que dispõem das infraestruturas necessárias e já tiveram algumas 

modalidades em funcionamento e que, entretanto, desapareceu a iniciativa. ---------------------------------------- 

 

 

13. Concurso de fotografia “Património (I)material do concelho de Serpa”  

De acordo com proposta da Divisão de Cultura e Património, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, estipular em 8,60 € (oito euros e sessenta), o valor de venda dos postais do concurso de 

fotografia, edição 2018 (edição de cadernos de 24 postais, que apresenta os prémios do concurso). ------ 
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14. Proposta de protocolo com a ACAPESCA para cedência de uma sala da escola primária 

desativada de Cabeceiras de Vale Queimado  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a seguinte proposta de protocolo, a celebrar com 

a ACAPESCA - Associação de Caça e Pesca do Alentejo, respeitante à cedência de uma sala da escola 

primária desativada de Cabeceiras de Vale Queimado: 

 
«O Município de Serpa, Pessoa Coletiva nº 501112049, representada por Tomé Alexandre Martins Pires, 
Presidente da Câmara Municipal de Serpa e a Acapesca – Associação de Caça e Pesca do Alentejo, 
Pessoa Coletiva nº 504884492, constituída por escritura lavrada no Cartório Notarial de Beja, de folhas 
cento e catorze a cento e quinze, do livro cento e cinquenta e quatro D, em 18/02/2000, representada por 
João Eduardo Gonçalves Afonso, natural de Serpa, titular do Cartão de Cidadão Nº 8408204 6ZY4, com 
residência na Rua da Eirinha,nº25,4ºG,Mem Martins, na qualidade de Presidente da Direção, celebram o 
presente protocolo, aprovado em reunião de câmara, realizada em……. , que se rege pelas seguintes 
cláusulas: 

 
PRIMEIRA 

O Município de Serpa cede à Acapesca - Associação de Caça e Pesca do Alentejo, a sala do lado 
nascente do edifício escolar desativado, denominado por Escola Primária de Cabeceira de Vale 
Queimado, propriedade da Autarquia, sito na União de Freguesias de Salvador e Santa Maria, concelho 
de Serpa, a título gratuito, por comodato. 
 

SEGUNDA 
A Acapesca – Associação de Caça e Pesca do Alentejo, compromete-se a utilizar o edifício para os fins 
previstos nos respetivos estatutos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

TERCEIRA 
A Acapesca – Associação de Caça e Pesca do Alentejo, fica responsável pela gestão e manutenção das 
instalações mantendo o edifício em bom estado de conservação e de funcionamento, devendo efetuar as 
reparações que sejam consideradas necessárias, autorizadas pelo Município. -------------------------------------- 
 

QUARTA 
A Acapesca – Associação de Caça e Pesca do Alentejo, obriga-se a restituir o edifício findo o prazo 
estabelecido ou quando solicitado pelo Município, por motivos fundamentados, com prazo de 
antecedência não inferior a 30 dias, não podendo levantar quaisquer benfeitorias que haja nele efetuado 
nem reclamar qualquer indemnização ou usar direito de retenção. ------------------------------------------------------ 

 
 

QUINTA 
O edifício, sala de lado nascente, deverá ser disponibilizada para a realização de atos eleitorais, dado que 
tem sido utilizada habitualmente para esses fins, assim como, à Associação da Neta e Pulo do Lobo ou 
outra Associação sem fins lucrativos, desde que a mesma seja concertada entre o Município de Serpa e a 
Acapesca. 
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SEXTA 
O Protocolo é valido pelo período de 2 anos, a partir da data da sua assinatura, sendo automaticamente 
renovado desde que não seja denunciado por qualquer das partes, com a antecedência de 30 dias. --------- 
 

SÉTIMA 
Os casos omissos neste protocolo serão resolvidos por ambas as partes.  
 
Serpa ______de ________de 2018 
 
O Presidente do Município de Serpa 
_________________________________________________________________________ 
 
O Presidente da Direção da Acapesca – Associação de Caça e Pesca do Alentejo» 

____________________________________________________________________________ 
 
  

15. Destaque de parcela – Rua de Serpa, n.º 5 e 7 em Vales Mortos – Requerente: Maria da 

Conceição Valentim Filipe Dionísio  

1 – Prédio original – sito na Rua de Serpa, n.ºs 5 e 7, em Vales Mortos, inscrito na matriz urbana com os 

n.ºs 3180 e 3179, da União de Freguesias de Salvador e Santa Maria, e descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Serpa sob o n.º 956/19900322, com área total de 1105,50 m2 e seguinte composição: 

área coberta de 887 m2; área descoberta de 218,50 m2. 

2 – Parcela a destacar – sito na Rua de Serpa, n.º 5, em Vales Mortos, com área total de 485,50 m2 e 

seguinte composição: área coberta de 85,50 m2; área descoberta de 400,00 m2. 

 

De acordo com o parecer da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, certificar que o destaque do prédio urbano descrito no ponto 2 do prédio 

original descrito no ponto 1, não constitui operação de loteamento urbano, pois reúne os requisitos do 

destaque de parcela, dentro do aglomerado urbano de Vales Mortos, de acordo com o estabelecido no 

ponto 4 do artigo 6º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, dado que é possível proceder-se a destaques de parcela 

dentro do perímetro urbano, desde que as duas parcelas resultantes do destaque confrontem com 

arruamentos públicos. 

De acordo com os pontos 6, 7 e 8, do mesmo artigo: 

- Não é permitido efetuar na área correspondente ao prédio originário novo destaque nos termos aí 

referidos por um prazo de 10 anos contados da data do destaque anterior; 

- O condicionalismo da construção bem como o ónus do não fracionamento previstos nos n.º 5 e 6 devem 

ser inscritos no registo predial sobre as parcelas resultantes do destaque, sem o que não pode ser 

licenciada ou comunicada qualquer obra de construção nessas parcelas; 

- O disposto no presente artigo não isenta a realização das operações urbanísticas nele previstas da 

observância das normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente as constantes de planos 

municipais, intermunicipais ou especiais de ordenamento do território, de servidões ou restrições de 

utilidade pública, aa normas técnicas de construção, as de proteção do património cultural imóvel (…). 
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16. Obras de edificação nos lotes 39 e 40 da Zona Industrial de Serpa – Caducidade do 

processo 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que, através do ofício CMS ref.8957/2018 de 

25/10, foi o requerente (Próspero López Valero) notificado, por forma a se pronunciar sobre a intenção em 

ser declarada a caducidade da licença, considerando que o prazo da obra terminou a 13 de fevereiro e 

não foi solicitado qualquer prorrogação do prazo e a obra não foi concluída, encontrando-se embargada. 

Foi ainda o requerente informado, que a obra não se encontra em fase de acabamentos. Apesar do ofício 

transmitido referir que a edificação se encontrava em fase de estrutura, informação prestada peço serviço 

de fiscalização quando a participação, à data do embargo, já se verificou a execução das paredes e 

cobertura, assim como o incumprimento do projeto de arquitetura apresentado, no que se refere aos 

quatro alçados. 

Contudo, a obra não se encontra em fase de acabamentos, verificando-se que se encontra ainda por 

executar os interiores, uma pala com 144, 5m2 e escritório, considerando-se que a justificação 

apresentada pelo requerente, face ao pedido de licença especial para acabamentos, não merece 

acolhimento, devendo o mesmo ser indeferido e dado conhecimento do mesmo ao requerente, por forma a 

instruir um processo de legalização, devendo ser apresentado projeto de arquitetura atualizado. 

Propõem ainda, cumprindo o direito da audiência prévia, que o presente processo seja declarado 

caducado pela Câmara Municipal, conforme previsto no art.º 71 do regime jurídico da urbanização e 

edificação em vigor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade do processo 

respeitante a obras de edificação nos lotes 39 e 40 da Zona Industrial de Serpa. ---------------------------------- 

 

 

17. Estudo prévio do CETAA – Centro Tecnológico Agroalimentar do Alentejo – Ratificação  

Na sequência do assunto, abordado na reunião do Órgão Executivo, realizada no dia 14 do corrente mês 

de novembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 35.º n.º 3 da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, ratificar o despacho proferido pelo Sr. Presidente, em 16 de novembro, 

respeitante à aprovação do estudo prévio do Centro Tecnológico Agroalimentar do Alentejo, elaborado 

pela “A1V2 – Engenharia e Arquitetura”, cujos documentos foram distribuídos por todos os eleitos. ---------- 

 

 

18. Direito de preferência do prédio sito na Rua de S.Roque, n.º 51-1.º andar em Serpa 

Na sequência do requerimento apresentado por António Manuel Baião Machado, a Divisão de Urbanismo 

e Ordenamento do Território informa que, considerando a localização (Rua de São Roque, n.º 51 - 1.º 

andar, em Serpa - fração A), a área total do prédio (195 m2) e o valor (70.000 euros), consideram que a 

Autarquia não terá interesse em exercer o direito de preferência. ------------------------------------------------------- 
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 Deliberação  

Sobre o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência, na 

venda do imóvel sito na Rua de S.Roque, n.º 51 - 1.º em Serpa, pelo valor proposto de 70.000€ (setenta 

mil euros). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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19. Saída da ALMABIO – Cooperativa Agrícola de Produtores Bio do Alentejo, CRL do 

Gabinete do CADES 

A Chefe da Divisão de Desenvolvimento Estratégico informa que a Almabio - Cooperativa Agrícola de 

Produtores Bio do Alentejo CRL, através de oficio com data de 28 de setembro, informa o município da 

intenção de deixar de ocupar o Gabinete nº 8 no CADES - Centro de Apoio ao Desenvolvimento 

Económico de Serpa, por dificuldades económicas e organizativas, solicitando simultaneamente o perdão 

da divida existente até ao momento.  

 

Foi cedido à Almabio um gabinete no CADES, em reunião de Câmara de 2 de março de 2016, com 

contrato de concessão assinado a 14 de outubro do mesmo ano e com efeito a partir de 1 de novembro, 

para o desenvolvimento da atividade profissional desta Cooperativa, tendo sido cumpridos os pagamentos 

de 50 euros mensais durante o primeiro ano de ocupação. A partir daí entrou em incumprimento, devendo 

as rendas relativas a parte de novembro de 2017 (47,70 euros, correspondendo ao acréscimo de 3 

euros/m2 após o primeiro ano) e 97,70 € por cada mês, desde dezembro de 2017 até setembro de 2018.  

O total em divida à data do pedido é de 1024,70 €. 

 

O incumprimento registado é justificado pelas dificuldades surgidas no decorrer do processo de 

organização e de desenvolvimento da Cooperativa ALMABIO e dos projetos em curso, incluindo os 

obstáculos relacionadas com processos de candidaturas a financiamento, para os quais existe 

efetivamente investimento e empenho em prosseguir, designadamente com criação de uma unidade de 

transformação e comercialização de produtos resultantes da agricultura biológica e biodinâmica em Serpa. 

Refere-se também a vontade manifesta de não abandonar o projeto, tentando encontrar soluções para os 

problemas existentes.  

Está previsto no Regulamento do CADES, no artigo 13º que as omissões e questões relacionadas com o 

funcionamento do CADES serão analisadas pela Câmara Municipal de Serpa sob proposta fundamentada 

(...). Por conseguinte, considera-se que existe enquadramento para o pedido feito pela ALMABIO, tendo 

em conta o que foi referido acima e igualmente a importância de dinamizar projetos no âmbito da 

agricultura biológica e em modo de produção biológico no concelho. 

 

Neste sentido, com vista à necessária análise e deliberação por parte da Câmara Municipal, coloca-se à 

consideração a possibilidade de desobrigar o pagamento da divida na totalidade. --------------------------------- 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, desobrigar a ALMABIO do pagamento 

da divida na totalidade, respeitante à utilização do gabinete n.º 8 do CADES. -------------------------------------- 
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20. Associação Bandeira Azul da Europa – Parceria Eco-Escolas para o ano letivo 

2018/2019 

O Gabinete de Ação Social e Educação informa que, no presente ano letivo, inscreveram-se no Programa 

Eco-Escolas, cinco escolas do nosso concelho (Escola Secundária de Serpa, Escola Profissional de 

Desenvolvimento Rural de Serpa, Escola Básica 2, 3 Abade Correia da Serra, Escola Básica de Pias e 

Escola Básica 2, 3 de Vila Nova de S. Bento), à semelhança dos anos letivos anteriores. 

 

O município, em reunião de câmara de 17/10/2018, manifestou o interesse na continuidade do apoio ao 

projeto para o ano letivo 2018/19, com a emissão de declaração de parceria e com o compromisso de 

pagamento da inscrição de cada uma das escolas (cabimento sequencial 18200). 

 

Face ao exposto, propõem para aprovação, o seguinte protocolo de parceria com a ABAE - Associação 

Bandeira Azul da Europa: 
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 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os termos da parceria, a estabelecer com a 

Associação Bandeira Azul da Europa, respeitante ao Programa Eco-Escolas no ano letivo de 2018/2019.  

 

21. Projeto de regulamento de utilização e cedência de viaturas do Município de Serpa 

O Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica em informação 

datada de 22 do corrente mês de novembro, refere que, na reunião da Câmara Municipal de Serpa de 16 

de maio de 2018, foi deliberado dar início ao processo de elaboração do projeto de Regulamento de 

Utilização e Cedência de Viaturas Municipais. 

Em conformidade com o deliberado, procedeu-se à publicitação do início do procedimento, mediante Aviso 

na Internet, no sítio do Município, concedendo o prazo de 30 dias aos interessados para apresentarem 

contributos. 

Decorrido o referido prazo, sem apresentação de qualquer contributo ou sugestão, procedeu-se à 

elaboração do projeto de regulamento, que abaixo se transcreve 

Nestes termos, em conformidade com o disposto nas alíneas u) e ee) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I, da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e n.º 1 do artigo 101.º do Código do Procedimento Administrativo, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, propõe-se a presente para apreciação em reunião 

da Câmara Municipal de Serpa, a quem compete aprovar o projeto de Regulamento de Utilização e 

Cedência de Viaturas do Município de Serpa e submetê-lo a consulta pública pelo prazo de 30 dias, para 

recolha de sugestões. 

 
PROJETO DE REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO E CEDÊNCIA DE VIATURAS 

 DO MUNICÍPIO DE SERPA 
 

Preâmbulo 
 
O presente Regulamento tem por objetivo organizar a utilização das viaturas que constituem a Frota Municipal, de forma a 
racionalizar a despesa e a otimizar os recursos municipais. 
Pretende-se que este Regulamento constitua um instrumento que compatibilize entre si os princípios de racionalização, 
eficiência e gestão das viaturas municipais, de forma a garantir a sua utilização criteriosa e eficiente e também concretizar os 
termos e condições de cedência das viaturas municipais a outras entidades.  
Assim, a Câmara Municipal de Serpa no uso das competências que lhe estão cometidas pelo artigo 241.º da Constituição da 
República Portuguesa e considerado o disposto nas alíneas u) e ee) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 
de Setembro, retificada pela Declaração de Retificação n.º 46-C/2013, de 1 de novembro e pela Declaração de Retificação n.º 
50-A/2013, de 11 de novembro e alterada pela Lei n.º 25/2015, de 30 de março, pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, pela Lei n.º 
7-A/2016, de 30 de março e pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, delibera aprovar o presente projeto de regulamento e 
submetê-lo a consulta pública para recolha de sugestões nos termos do n.º 1 do artigo 101.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro  

 
Capítulo I 

Disposições gerais 
Artigo 1.º 

Âmbito 
O presente regulamento estabelece as normas a que está sujeita a utilização do parque automóvel do Município de Serpa pelos 
respetivos trabalhadores, com vínculo de emprego público, e as normas que regem a cedência de viaturas de transporte 
coletivo de passageiros a outras entidades. 



ATA N.º 24/2018 

28 DE NOVEMBRO 

 

    17 

 
Artigo 2.º 
Princípios 

A organização e a gestão das viaturas municipais obedecem aos seguintes princípios: 
a) Racionalização, de forma a ajustar o dimensionamento, quantitativo e qualitativo, às necessidades dos serviços; 
b) Eficiência, com vista à otimização dos recursos existentes; 
c) Centralização da Gestão, de forma a obter-se uma melhor rentabilidade na aquisição, manutenção, reparação e utilização 
das viaturas. 
 

Artigo 3.º 
Utilização das viaturas municipais 

1- As viaturas municipais são utilizadas para prossecução de atividades do Município. 
2 – Sem prejuízo do disposto no número anterior, poderá ser autorizada a utilização de viaturas de transporte coletivo de 
passageiros na prestação de serviços a outras entidades e desde que se verifiquem cumulativamente as seguintes condições: 
a) A sua utilização não inviabilize atividades municipais; 
b) A Câmara Municipal patrocine ou apoie o objetivo da iniciativa da entidade que solicita a utilização da viatura; 
c) O fim da utilização não seja contrário aos interesses e objetivos da autarquia; 
d) A utilização da viatura seja de reconhecido interesse público ou municipal pelos fins científicos, culturais, de solidariedade 
social, desportivos, recreativos, envolva ou vise a prossecução de atribuições em sede de Proteção Civil. 
3 - A utilização de viaturas de transporte coletivo de passageiros por outras entidades segue o procedimento previsto no 
capítulo III do presente regulamento. 

 
Artigo 4.º 

Organização e gestão do parque automóvel municipal 
1 - O parque automóvel do Município de Serpa é gerido pelo serviço responsável pela Gestão de Frotas.  
2 - A gestão do parque automóvel faz-se sem prejuízo da autonomia de utilização dos contingentes de veículos por parte dos 
serviços a que estejam afetos. 
3 - É da competência das diversas unidades orgânicas apresentar propostas sobre a necessidade de viaturas para os 
respetivos serviços, com a definição das suas características funcionais e técnicas, designadamente com o número previsível 
de quilómetros/ano a efetuar, o tipo de serviço/tarefas a que se destinam, identificação de condutor, local de parqueamento e o 
tipo de viatura. 
4 - As viaturas especiais de limpeza urbana, embora integradas na Frota Municipal, têm uma administração autónoma.  
5 - As viaturas de uso específico não contidas nos números anteriores e que tenham características que impliquem a sua 
afetação a um só serviço, são disponibilizadas aos Serviços Municipais respetivos, no qual ficam integrados os respetivos 
condutores. 
6 - Por motivo de interesse público relevante ou situações de emergência, podem ser mobilizadas para esses fins, viaturas e 
condutores de afetação permanente. 

 
Artigo 5.º 

Classificação das Viaturas Municipais 
As viaturas municipais para efeitos do disposto no presente Regulamento, classificam-se da seguinte forma:  
a) Veículos ligeiros de passageiros: aqueles cuja lotação não excede os 9 lugares; 
b) Veículos mistos: aqueles que podem ser usados indistintamente no transporte de passageiros ou de carga; 
c) Veículos pesados de passageiros: aqueles destinados exclusivamente ao transporte de passageiros com lotação superior a 9 
lugares; 
d) Veículos de carga: aqueles que se destinam exclusivamente ao transporte de carga;  
e) Veículos especiais: aqueles que se caracterizam por possuírem determinados requisitos técnicos e/ou por se destinarem a 
serviços específicos. 
 

Capítulo II 
Utilização de viaturas municipais pelos trabalhadores do Município de Serpa, 

 
Artigo 6.º 

Utilização de veículos ligeiros 
1 - Os veículos ligeiros de passageiros, definidos na alínea a) do artigo 5º, têm as seguintes utilizações: 
a) Veículos de uso pessoal que se destinam a ser utilizados pelo Presidente da Câmara, Vereadores, Chefe de Gabinete, 
Adjunto e Assessores. 
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b) Veículos de serviços gerais que visam a execução das atividades prosseguidas por determinados serviços, podendo no 
entanto ser afetados pontualmente a outros serviços ou entidades. 
c) Os veículos de serviços eventuais que constituem reserva da frota e que só são atribuídos temporariamente a um serviço 
mediante requisição e para o desempenho de ações concretas e pontuais, findas as quais, regressam à situação de reserva. 
2 - A distribuição e afetação das viaturas referidas na alínea a) no número anterior cabe ao Presidente da Câmara e a 
responsabilidade pelo uso da viatura é da pessoa a quem a mesma está afeta. 
3 - A utilização das viaturas referidas na alínea b) do número anterior é da responsabilidade dos serviços aos quais se 
encontram afetas e a atribuição das mesmas cabe ao Presidente da Câmara ou Vereador do Pelouro. 
4 - Os veículos referidos na alínea c) do número anterior podem ser requisitados através do Sistema de Gestão Documental ou 
em impresso próprio designado “requisição de transporte” pelos Dirigentes, equiparados ou responsáveis pelo Serviço, para 
permitir deslocações necessárias e urgentes que não possam ou não devam ser efetuadas através dos veículos afetos aos 
Serviços respetivos, sendo que durante esse período a responsabilidade pela utilização da viatura é de quem a requisitou. 
5 - Cabe ao serviço responsável pela Gestão de Frotas organizar e gerir a atribuição dos veículos de serviços eventuais. 
6 - A utilização de outros veículos para além dos já elencados no presente artigo é da responsabilidade dos serviços aos quais 
estão afetos. 
 

Artigo 7.º 
Desafetação de viaturas 

Por razões de interesse público municipal, qualquer viatura afeta a um serviço municipal pode ser daquele desafetada 
temporária ou definitivamente, quando a sua utilização por outro/s serviço/s se torne imprescindível. 

 
Artigo 8.º 

Utilização de viaturas fora do Concelho 
 

1 - A utilização de viaturas municipais fora do Concelho de Serpa e no estrangeiro só pode ser autorizada pelo Presidente da 
Câmara e/ou Vereador do Pelouro. 
2 - Em situações urgentes o Chefe de Divisão ou equiparado, responsável pelo serviço de Gestão da Frotas, pode autorizar a 
deslocação, solicitando posteriormente a ratificação da respetiva autorização. 
 

Artigo 9.º 
Recolha e parqueamento de veículos 

1 - Findo o serviço e no período da hora do almoço, todos os veículos devem recolher obrigatoriamente ao Estaleiro Municipal, 
exceto em situações devidamente fundamentadas, e sempre com autorização do Chefe de Divisão ou equiparado, responsável 
pelo serviço de Gestão da Frotas. 
2 -  Em caso de recolha, findo o serviço, noutros locais que não o Estaleiro Municipal, a entrega da ficha diária da viatura será 
efetuada semanalmente ou aquando do reabastecimento de combustível. 

Artigo 10.º 
Condução dos veículos municipais 

1 - Os veículos ligeiros de passageiros, os veículos mistos, os veículos pesados de passageiros, os veículos de carga e os 
veículos especiais referidos no artigo 5º, são preferencialmente conduzidos por motoristas municipais, devidamente habilitados 
para o efeito. 
2 - São cobertos pelo regime de acidentes de trabalho, os riscos a que possam estar sujeitos os trabalhadores do município, 
sejam condutores ou passageiros em serviço. 

 
Artigo 11.º 

Autocondução  
1 - A autocondução só pode ser realizada por trabalhadores que expressa e voluntariamente a aceitem e que estejam 
habilitados com carta de condução válida e adequada há pelo menos 1 ano. 
2 - Os trabalhadores referidos no número anterior, deverão declarar por escrito que conhecem o presente Regulamento e 
aceitam o regime de autocondução, reconhecendo que este não conduz a qualquer acréscimo remuneratório e nem a qualquer 
alteração de carreira ou categoria. 
3 - A iniciativa de proposta de autocondução cabe aos serviços ou ao interessado em causa, e é concedida nos termos do 
artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 490/99, de 17 de novembro. 
4 - A autorização concedida pode ser retirada a qualquer momento. 
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Artigo 12.º 

Serviço responsável pela Gestão de Frotas 
O serviço responsável pela Gestão de Frotas deve assegurar: 
a) O bom estado de funcionamento, operacionalidade, segurança e limpeza das frotas; 
b) O cumprimento de todas as obrigações legais relativas aos veículos em serviço. 
c) A existência dos devidos seguros de responsabilidade civil; 
 d) A existência em cada veículo dos documentos próprios e do livro de fichas diárias da viatura onde serão anotados pelos 
utilizadores os quilómetros percorridos, os períodos de utilização, os destinos ou ações realizadas, as anomalias ou avarias 
verificadas e os serviços utilizadores. 
 

Artigo 13.º 
Deveres dos condutores 

O condutor é responsável pela viatura que vai utilizar, competindo-lhe antes de iniciar a utilização: 
a) Proceder à inspeção visual da viatura para verificar se a mesma apresenta quaisquer danos; 
b) Verificar o nível de óleo e de água; 
c) Verificar o estado dos pneus; 
d) Verificar se a viatura tem a documentação e acessórios necessários para poder circular; 
e) Cumprir o itinerário e horários autorizados; 
f) Cumprir a lotação legalmente prevista da viatura; 
g) Dar cumprimento ao estipulado no Código da Estrada, no presente regulamento e demais legislação em vigor; 
h) Conduzir com prudência; 
i) Suspender a condução no caso de verificar redução da sua capacidade, anomalia do veículo ou quaisquer outras condições 
adversas que ponham em causa a segurança de pessoas e bens; 
j) Zelar pela boa conservação e asseio da viatura; 
k) Participar ao seu superior hierárquico quaisquer anomalias detetadas na viatura assim como qualquer falta de componentes; 
l) Preencher a ficha diária da viatura e entregá-la no Serviço responsável pela Gestão de Frotas ao efetuar a recolha diária; 
m) Assegurar previamente à utilização da viatura que a declaração amigável se encontra no interior da mesma; 
n)  Apresentar ao seu superior hierárquico no prazo de três dias a contar do término da deslocação, o relatório referido no n.º 5 
do artigo 26.º, no qual deve constar o registo dos quilómetros à partida e à chegada e se ocorreu alguma avaria ou dano; 
 

Artigo 14.º 
Proibições 

É expressamente proibido: 
a) Transportar animais no interior das viaturas; 
b) Ingerir qualquer tipo de bebidas alcoólicas quer no interior das viaturas quer durante o período da sua utilização; 
c) Transportar pessoas estranhas ao serviço; 
d) Utilizar a viatura para fins pessoais. 

 
Artigo 15.º 

Abastecimento 
1. Os veículos são reabastecidos no Estaleiro Municipal podendo por conveniência e/ou necessidade para o serviço, adotar-se 
o reabastecimento no exterior desde que previamente autorizado. 
2. Quando haja lugar a reabastecimento no exterior nos termos do número anterior, deve ser apresentado o documento da 
despesa no prazo máximo de 3 dias ao serviço responsável pela Gestão de Frotas, que fará subsequentemente a confirmação 
da fatura. 

 
Artigo 16.º 

Lavagem das viaturas 
A lavagem das viaturas que integram a Frota Municipal é efetuada no Estaleiro Municipal. 

 
Artigo 17.º 

Avaria  
1 -  Em caso de avaria o condutor deve proceder de uma das seguintes formas: 
a) Se for possível deslocar o veículo, deve o mesmo ser conduzido para o Estaleiro Municipal, e o condutor deve elaborar a 
respetiva participação da ocorrência ao serviço responsável pela Gestão de Frotas.  
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b) Se não for possível deslocar o veículo o condutor deve avisar de imediato o serviço responsável pela Gestão de Frotas, que 
tomará as medidas necessárias para o seu reboque e posterior encaminhamento para reparação e o condutor deve ainda 
elaborar a respetiva participação da ocorrência e entregá-la ao referido responsável. 
2 - Na situação prevista na alínea b) do número anterior, o condutor não pode abandonar o veículo imobilizado até à sua 
remoção. 

 
Artigo 18.º 

Acidente  
1 - Em caso de acidente, o condutor deve obter dos intervenientes, no local da ocorrência, todos os elementos necessários ao 
completo e correto preenchimento da declaração amigável. 
2 - Após a ocorrência o condutor deve, no prazo máximo de 24 horas, proceder ao preenchimento de participação interna de 
acidente e remetê-la ao seu superior hierárquico. 
3 - O condutor do veículo municipal deve solicitar a intervenção dos representantes da autoridade sempre que o condutor da 
outra viatura: 
a) Não apresente no local do acidente os documentos necessários para identificação da viatura, da Companhia de Seguros e 
do próprio condutor; 
b) Se ponha em fuga sem se identificar, devendo neste caso ser imediatamente anotada a matrícula do veículo e todos os 
dados que permitam a sua identificação; 
c) Manifeste um comportamento perturbado nomeadamente por embriaguez ou consumo de estupefacientes; 
d) Não queira assinar a declaração amigável de acidente; 
4 – No caso de resultarem feridos do acidente deve ser sempre solicitada a intervenção das autoridades. 
 

Artigo 19.º 
Infração Disciplinar 

São passíveis de constituir infração disciplinar, os seguintes atos ou omissões: 
a) A utilização de viaturas municipais não autorizada, ou em desconformidade com a autorização; 
b) A utilização de viatura municipal para além dos locais autorizados para a referida utilização; 
c) A não participação de avaria, ocorrência ou acidente nos prazos estipulados e em consequência das quais advenham 

danos e prejuízos para o Município. 
 

Artigo 20.º 
Danos, furto ou roubo de veículo 

1 - Em caso de dano, furto ou roubo de veículo, o condutor deve comunicar imediatamente o facto por telefone ao serviço 
responsável pela Gestão de Frotas.  
2 -  A informação dada por telefone deve ser confirmada no prazo de 24 horas e entregue a respetiva participação interna ao 
serviço responsável pela Gestão de Frotas, na qual devem constar os seguintes elementos: 

a) Identificação do veículo; 
b) Identificação do condutor; 
c) Data e hora da ocorrência; 
d) Local da ocorrência; 
e) Identificação da/s testemunha/s da ocorrência se as houver; 
f) Outras informações consideradas úteis à descoberta da verdade. 

 
Artigo 21.º 

Multas e Coimas 
As multas e as coimas decorrentes de infrações nomeadamente ao Código da Estrada e imputáveis aos condutores são da sua 
exclusiva responsabilidade. 

 
Artigo 22.º 

Uso de veículo próprio  
1 - A autorização para uso em serviço de veículo próprio só é concedida a título excecional e desde que não seja possível 
assegurar em tempo útil a afetação de veículo do município compatível com o serviço pretendido. 
2 - A autorização a que se refere o número anterior é da competência do Presidente da Câmara e/ou Vereador do Pelouro. 
3 – A utilização de viatura própria concede o direito ao pagamento de compensação, no montante legalmente definido. 
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Artigo 23.º 

Relação das viaturas municipais 
1 - Anualmente o serviço responsável pela Gestão de Frotas elabora uma relação das viaturas municipais, onde conste o 
número, marca, modelo, matrícula, ano, tipo funcional, uso a que se destina e serviço a que está afeto, sem prejuízo do 
disposto no artigo 7.º. 
2 - A relação referida no número anterior é submetida posteriormente à aprovação do Presidente da Câmara e/ou Vereador do 
Pelouro. 
 

Capítulo III 
Cedência de viaturas a outras entidades 

Artigo 24.º 
Entidades beneficiárias 

As viaturas de transporte coletivo de passageiros propriedade do Município, quando não afetas ao serviço do Município podem 
ser cedidas a entidades legalmente constituídas e priorizadas pela seguinte ordem: 

a) Freguesias; 
b) Estabelecimentos de ensino sedeados no Município, no âmbito de projetos educativos; 
c) Associações desportivas, culturais, sociais e recreativas sedeadas no concelho; 
d) Instituições de Solidariedade Social sedeadas no concelho; 
e) Outras Entidades/Associações, sem fins lucrativos sedeadas no concelho; 
f) Outras Entidades/Associações, sem fins lucrativos sedeadas fora do concelho; 

 
Artigo 25.º 

Formalização do Pedido 
1 – A cedência das viaturas deve ser requerida por escrito, dirigida ao Presidente da Câmara Municipal ou Vereador do Pelouro, 
com pelo menos 15 dias de antecedência sobre a data pretendida, salvo em situações excecionais e devidamente justificadas. 
2 – O requerimento deve indicar: 

a) Identificação da entidade requisitante e do seu representante; 
b) Fim a que se destina a deslocação e número de pessoas a transportar; 
c) Indicação do local, dia e hora de partida; 
d) Itinerário do percurso e tempo previsível de estada no destino bem como hora provável da chegada; 
e) Número de passageiros previstos; 
f) Contacto telefónico do representante ou interlocutor da entidade. 

3 – Compete ao Presidente da Câmara e/ou Vereador do Pelouro, decidir até ao quinto dia anterior à data prevista para a 
utilização sobre a autorização ou não da cedência da viatura à entidade requisitante. 
4 – O despacho referente à autorização da cedência pode ser revogado quando se verifique uma situação de avaria ou de 
necessidade urgente de utilização pelo Município de Serpa. 

 
Artigo 26.º 

Regras de utilização 
1 – Apenas os trabalhadores ao serviço do Município, devidamente habilitados e autorizados podem conduzir as viaturas. 
2 – O itinerário não pode ser alterado no decorrer do serviço, salvo motivo de força maior. 
3 – No interior da viatura os passageiros devem respeitar as instruções do motorista e colaborar para que a viagem decorra 
num ambiente de respeito mútuo e sem manifestações suscetíveis de perturbar a condução do motorista. 
4 – É expressamente proibido fumar, comer ou beber bebidas alcoólicas dentro das viaturas, bem como danificar ou sujar as 
mesmas. 
5 – O motorista e o responsável pela entidade deverão assinar um relatório onde seja descrito o estado da viatura no início e no 
fim da deslocação. 
6 – A Câmara Municipal não assume a responsabilidade pelo desaparecimento de quaisquer objetos deixados no interior das 
viaturas. 

 
Artigo 27.º 

Deveres da entidade beneficiária 
São deveres da entidade beneficiária: 

a) Assegurar o cumprimento dos horários da deslocação; 
b) Acatar as indicações do motorista; 
c) Zelar pela segurança e pela boa conservação da viatura; 
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d) Proceder aos pagamentos devidos pela utilização da viatura quando a eles haja lugar; 
e) Ressarcir a Câmara Municipal por danos causados na viatura;  
f) Assumir os encargos nomeadamente com alojamento e alimentação que possam ocorrer em caso de eventual 

acidente ou avaria que provoque a imobilização da viatura; 
g) Contratar seguros para os passageiros sempre que estes sejam obrigatórios. 

 
Artigo 28.º 
Desistência 

1 - A entidade beneficiária que pretenda desistir do pedido de cedência de viatura deverá fazê-lo com uma antecedência 
mínima de 5 dias uteis da data indicada para a saída, quando o motivo seja previsível. 
2 - Caso a antecedência prevista no número anterior não possa ser respeitada, nomeadamente quando o motivo da desistência 
seja imprevisível, o pedido de desistência deve ser feito logo que possível, ficando sujeito a apreciação do Presidente da 
Câmara e/ou Vereador do Pelouro. 
3 – A desistência em desrespeito do disposto nos números anteriores, não produz quaisquer efeitos.  

 
Artigo 29º 
Pagamento 

1 – Pela cedência da viatura é devido o pagamento correspondente aos encargos inerentes à utilização da mesma, conforme 
previsto em Regulamento Municipal. 
2 – Não haverá lugar a qualquer pagamento relativamente a atividades organizadas em parceria com Câmara Municipal. 
3 – O pagamento deve ser efetuado no prazo de 30 dias a contar da data de emissão da fatura.  
4 - Não haverá cedência de viaturas a uma entidade enquanto se verifiquem pagamentos em atraso, resultantes de cedências 
anteriores. 
 

Artigo 30º 
Isenções 

1 – As entidades identificadas no artigo 24º, do presente Regulamento, podem beneficiar de reduções e/ou isenções no 
pagamento, mediante deliberação da Câmara Municipal, devidamente fundamentada. 
2 – A deliberação da Câmara Municipal recair sobre uma atividade isolada, ou aprovar um programa de reduções/isenções para 
o período temporal correspondente ao ano civil. 
3 – As reduções e/ou isenções referidas no números anteriores não são cumuláveis com quaisquer outras previstas no 
Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo. 
 
 

Capítulo IV 
Disposições finais 

 Artigo 31.º  
Dúvidas e omissões 

As dúvidas e omissões resultantes da aplicação do presente regulamento serão resolvidas por deliberação da Câmara 
Municipal, atendendo aos princípios expressos no presente Regulamento e à legislação aplicável e vigente em razão da 
matéria. 

 
Artigo 32.º 

Norma revogatória 
É revogada a Secção II, do capítulo IV do Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo e a secção VI, do 
capítulo I, do Título I da Parte Especial do Código de Regulamentos e Posturas do Município de Serpa, quanto a este ultimo, na 
parte que dispõe sobre as viaturas municipais. 
 
 Artigo 33.º  

Entrada em vigor 
O presente regulamento entra em vigor 5 dias após a data da sua publicação no Diário da República. 
 

 Deliberação  

Face ao exposto e em conformidade com o disposto nas alíneas u) e ee) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo 

I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e n.º 1 do artigo 101.º do Código do Procedimento Administrativo, 



ATA N.º 24/2018 

28 DE NOVEMBRO 

 

    23 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com as 

abstenções dos Vereadores do PS, aprovar o projeto de Regulamento de Utilização e Cedência de 

Viaturas do Município de Serpa e submetê-lo a consulta pública pelo prazo de 30 (trinta) dias, para recolha 

de sugestões. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Intervenções 

O Sr. Vereador Manuel Soares interveio para solicitar, se possível, que seja facultada aos eleitos do PS, a 

relação de viaturas municipais, a que se refere o artigo 23.º do regulamento, tendo o Sr. Presidente 

respondido que, atendendo ao facto da relação ser anual, será enviada a relação respeitante ao ano de 

2018, após a sua elaboração pelos respetivos serviços. ------------------------------------------------------------------- 

 

22. Projeto de regulamento de assiduidade e pontualidade do Município de Serpa 

O Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica refere que, o  

Regulamento do Relógio de Ponto do Município de Serpa, foi aprovado em abril de 2007, encontrando-se 

desatualizado, tendo em consideração as alterações legislativas verificadas, mas também a entrada em 

vigor do Acordo Coletivo de Trabalho n.º 5/2018, outorgado entre o Município de Serpa e o STAL — 

Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas Públicas, 

Concessionárias e Afins. 

De acordo com o disposto no artigo 75º, nº 1 da LTFP, a entidade empregadora pública pode elaborar 

regulamentos internos do órgão ou serviço contendo normas de organização e disciplina do trabalho, 

devendo ouvir a Comissão de Trabalhadores ou, na sua falta, quando existam, a Comissão sindical ou 

Intersindical ou os Delegados sindicais. 

Em face ao exposto, considerando a competência regulamentar da Câmara Municipal de Serpa, 

consagrada na parte final da alínea k), do nº 1, do artigo 33º, do Anexo I, da  Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro e nos termos do previsto no artigo 75º da LTFP, conjugado com o disposto no artigo 241º da 

Constituição da República, remete o “Projeto de Regulamento de Assiduidade e Pontualidade do 

Município de Serpa”, para apreciação e aprovação da Câmara Municipal e posterior submissão a consulta 

e participação da Comissão Sindical representativa dos Trabalhadores da CMS, em substituição da 

respetiva Comissão de Trabalhadores por falta de constituição da mesma. 

 

 Deliberação  

Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção dos eleitos pelo Partido 

Socialista, nos termos da alínea k), do nº 1, do artigo 33º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro e nos termos do previsto no artigo 75º da LTFP, conjugado com o disposto no artigo 241º da 

Constituição da República, aprovar o “Projeto de Regulamento de Assiduidade e Pontualidade do 

Município de Serpa”, que consta de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante e submeter 

o documento a consulta e participação da Comissão Sindical representativa dos Trabalhadores da Câmara 

Municipal de Serpa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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23. Proposta de alteração anual do tarifário de abastecimento de água, águas residuais e 

resíduos urbanos 

Procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida pelo Chefe da Divisão de Administração, Finanças, 

Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, que se transcreve: 

«1 - De harmonia com o disposto nos artigos 47º e 54º, do Regulamento Municipal de Gestão de Resíduos 
Urbanos de Serpa, compete à Câmara Municipal de Serpa fixar anualmente o valor das tarifas de acordo 
com a estrutura tarifária constante do referido regulamento. 

2 – De harmonia com o disposto nos artigos 12º, 72º e 82º, do Regulamento Municipal de Abastecimento 
de Água do Município de Serpa, compete à Câmara Municipal promover a atualização anual do valor 
nominal das tarifas através da utilização do Índice Harmonizado de Preços nos Consumidor. 

3 – De harmonia com o disposto nos artigos 46º e 56º, do Regulamento Municipal de Águas Residuais de 
Serpa, compete à Câmara Municipal atualizar anualmente o valor nominal das tarifas utilizando a taxa de 
variação do Índice Harmonizado de Preços no Consumidor. 

4 - A alteração anual do Tarifário de Abastecimento de Água, Águas Residuais e Resíduos Urbanos deve 
ser aprovada até ao final do mês de novembro anterior ao ano a que respeite para produzir efeitos a partir 
de janeiro. 

5 - A informação sobre a alteração dos tarifários acompanha a primeira fatura subsequente à sua 
aprovação, a qual tem de ser comunicada aos utilizadores antes da entrada em vigor do novo tarifário. 

6 - De acordo com o ofício referência O-007182/2018, de 31/07/2018, da ERSAR, é recomendada a 
utilização da taxa de variação média anual do índice harmonizado de preços no consumidor (IHPC), 
conforme Boletim Económico junho 2018, do Banco de Portugal, estimativa para 2018, no valor de 1,4%. 

7 – Ainda de acordo com o mesmo ofício, “os tarifários a aprovar devem permitir a recuperação tendencial 

dos custos decorrentes da provisão dos respetivos serviços prestados, operando num cenário de 

eficiência e tendo em atenção a necessidade de salvaguardar a acessibilidade económica aos serviços 
por parte dos utilizadores” 

8 - De acordo com os dados disponibilizados pela ERSAR, as taxas de cobertura dos Serviço Municipais 
do Município de Serpa, em 2017, foram as seguintes: 

 

Serviço Taxa de Cobertura dos Gastos 
Totais 

Taxa de Cobertura dos Gastos 
Totais por via Tarifária 

Gestão de Resíduos Urbanos 45,02% 44,45% 

Abastecimento de Água 36,10% 36,10% 

Águas Residuais 34,93% 33,61% 

 

9 - Acresce ao exposto, que os processos de alteração dos citados Regulamentos (Regulamento 
Municipal de Gestão de Resíduos Urbanos de Serpa; Regulamento Municipal de Abastecimento de Água 
do Município de Serpa; Regulamento Municipal de Águas Residuais de Serpa), se encontram em fase 
adiantada contemplando as seguintes matérias: 

- Adesão ao regime legal de tarifa social, preconizado pelo Decreto-Lei n.º 147/2017, de 5 de dezembro, 
prevendo-se a integração automática de, aproximadamente, 1500 munícipes; 

- Introdução do novo sistema de recolha porta a porta através da metodologia designada por PAYT; 
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10 – Em face de quanto antecede propõe-se a alteração do tarifário em vigor, de acordo com os seguintes 
critérios: 

a) A alteração geral das tarifas fixas do Abastecimento de Água, Águas Residuais e Resíduos Urbanos, 
de acordo com a citada taxa de variação média anual do índice harmonizado de preços no consumidor 
(IHPC), conforme Boletim Económico junho 2018, do Banco de Portugal, no valor de 1,4%; 

b) A alteração extraordinária das tarifas variáveis do Abastecimento de Água, Águas Residuais e 
Resíduos Urbanos, no valor de 10%; 

11 - Por último, importa ainda referir que, por imposição legal, aos valores infra indicados acrescem as 
taxas de recursos hídricos e de gestão de resíduos, que revertem a favor do Estado. 

Remete-se, em anexo, Tabela com o tarifário proposto.» 

 

 Intervenções 

O Sr. Vereador Manuel Soares disse que gostaria, embora não seja propriamente neste regulamento, que 
fosse revista a situação do consumo de água, tentando-se reduzir aquilo que motiva as roturas. 

Também sobre a situação das roturas, o Sr. Vereador António Mariano disse que, em regra, essas roturas 
são em sítios pontuais e questionou se, numa altura em que o caudal é menor, não haveria a possibilidade 
de se fazer a substituição do ramal, em sítios mais sensíveis, onde ocorrem roturas com mais frequência.  

 

O Sr. Presidente disse que tem havido um aumento gradual do valor e refere o facto de que, a tarifa social 
passa a ser automática, sempre que cumpre os requisitos, não depende do pedido dos consumidores e 
passará de 15 para cerca de 1.500 consumidores abrangidos por esta medida.  

Relativamente à substituição dos ramais, diz que, existirá possivelmente, a possibilidade de financiamento, 
e estamos a preparar os projetos para se fazer as candidaturas no próximo ano, prevendo-se que sejam 
feitas, na primeira fase, requalificações em Serpa, Vale de Vargo, A-do-Pinto e Vila Verde de Fialho, por 
serem as que têm mais potenciais problemas. Contudo, a Câmara tem vindo a fazer intervenções mais 
pequenas, e tem optado por, em determinadas roturas, não reparar apenas a rotura, mas substituir o 
ramal e já existem ruas inteiras com os ramais substituídos. -------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos eleitos do Partido Socialista, aprovar a 
seguinte alteração ao tarifário de abastecimento de água, águas residuais e resíduos urbanos, para o ano 
de 2019: 
 
 

ÁGUA 

Consumidores Domésticos 

  - Tarifa Fixa (por cada 30 dias)  

  
Calibre <= 25 mm 

                    
1,3032     

    Calibre > 25mm 
                    

2,6065     

  - Tarifa Variável 
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0 a 5 m3 

                    
0,4072     

  
6 a 15 m3 

                    
0,8143     

  
16 a 25 m3 

                    
1,5495     

    > 25 m3 
                    

4,2978     

Consumidores Não-Domésticos 

  - Tarifa Fixa (por cada 30 dias)  

  
Calibre <= 25 mm 

                    
2,6065     

    Calibre > 25mm 
                    

5,2130     

  - Tarifa Variável 

  
1 a 50 m3 

                    
1,5495     

    > 50 m3 
                    

1,0745     

        

Tarifário Social Doméstico 

  - Tarifa Fixa (por cada 30 dias)  

    Isento 
 

  - Tarifa Variável 

  
0 a 5 m3 

                    
0,4072     

  
6 a 15 m3 

                    
0,8143     

  
16 a 25 m3 

                    
1,5495     

    > 25 m3 
                    

4,2978     

Tarifário Social Não-Doméstico (Instituições) 

  - Tarifa Fixa (por cada 30 dias)  

    Isento 
 

  - Tarifa Variável 

  
1 a 50 m3 

                    
1,1919     

    > 50 m3 
                    

0,8265     
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ÁGUAS RESIDUAIS 

Consumidores Domésticos 

  - Tarifa Fixa (por cada 30 dias)  

    Único 
                    

1,0426     

  
- Tarifa Variável [(consumo correspondente a 90% do 

consumo de água (numero inteiro por defeito)] 

  
0 a 5 m3 

                    
0,2647     

  
6 a 15 m3 

                    
0,5293     

  
16 a 25 m3 

                    
1,0072     

    > 25 m3 
                    

2,7936     

Consumidores Não-Domésticos 

  - Tarifa Fixa (por cada 30 dias)  

    Único 
                    

2,0852     

 
- Tarifa Variável [(consumo correspondente a 90% do 

consumo de água (número inteiro por defeito)] 

  
1 a 50 m3 

                    
1,0072     

    > 50 m3 
                    

0,6984     

Tarifário Social Doméstico 

  - Tarifa Fixa (por cada 30 dias)  

    Isento 
 

  
- Tarifa Variável [(consumo correspondente a 90% do 

consumo de água (numero inteiro por defeito)] 

  
0 a 5 m3 

                    
0,2647     

  
6 a 15 m3 

                    
0,5293     

  
16 a 25 m3 

                    
1,0072     

    > 25 m3 
                    

2,7936     

Tarifário Social Não-Doméstico (Instituições) 
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  - Tarifa Fixa (por cada 30 dias)  

    Isento 
 

  - Tarifa Variável 

  
1 a 50 m3 

                    
0,7748     

    > 50 m3 
                    

0,5372     

 

 

 

 

 

 

 
RESIDUOS URBANOS 

Consumidores Domésticos 

  - Tarifa Fixa (por cada 30 dias)  

    Único 
                    

1,0426     

  - Tarifa Variável (limite 25 m3 de água) 

    Único 
                    

0,3394     

Consumidores Não-Domésticos 

  - Tarifa Fixa (por cada 30 dias)  

    Único 
                    

1,5639     

  - Tarifa Variável (limite 50 m3 de água) 

    Único 
                    

0,3394     

Tarifário Social Doméstico 

  - Tarifa Fixa (por cada 30 dias)  

    Isento 
 

  - Tarifa Variável (limite 25 m3 de água) 

    Único 
                    

0,3394     

Tarifário Social Não-Doméstico (Instituições) 

  - Tarifa Fixa (por cada 30 dias)  

    Isento 
 

  - Tarifa Variável (limite 50 m3 de água) 

    Único 
                    

0,3394     
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Consumidores Projeto PAYT / PAP 

  - Tarifa Variável 

  
Saco Pequeno 

                    
0,3000     

    Saco Grande 
                    

0,5000     
 

 
 

24. Operação de loteamento – Redutof, em Pias – Requerente: Manuel Joaquim Guerreiro 

Teodoro 

Sobre este processo a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território refere que, analisados os 
elementos apresentados, verifica-se que os mesmos dão cumprimento ao solicitado no nosso ofício ref 
9620 de 19/12/2017, pelo que, consideram que a proposta apresenta condições para a sua aprovação. 
 

Caracterização 
O loteamento localiza-se na freguesia de Pias e incide sobre o prédio inscrito na matriz sob o artigo nº 
2774-Pdescrito na conservatória do registo predial com o nº 4024/20120329, numa área de intervenção 
com 2572,00 m2. 
Pretende desenvolver 2 lotes (2412,00m2), destinados a habitação unifamiliar com 1 piso e respetivos 
anexos/garagens, com uma largura de 19,50m (cada lote), conforme planta síntese apresentada e 
polígonos máximos de implantação, com a correspondente área máxima. 
 
Enquadramento em Instrumento de gestão Territorial 
O prédio em questão está abrangido pelo Plano de Urbanização de Pias (PUP) Publicado pelo Aviso n.º 
11904/2015 no Diário da República, 2.ª série, n.º 203, de 16 de outubro em classe Espaço Urbanizável, 
Espaços residenciais Tipo 1 e também pela Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 1 (UOPG1). 

 

 
 

Nos termos do n.º 1 do artigo 16.º do regulamento do PUP as áreas urbanas a programar destinam-se à 
expansão do aglomerado e serão objeto de delimitação de unidades de execução, planos de pormenor ou 
projetos de loteamento. 
Tendo em conta os parâmetros definidos para a categoria de espaço em questão, verifica-se que o 
loteamento dá cumprimento aos parâmetros previstos. 
Face ao exposto a proposta de loteamento dá cumprimento as diretrizes e os parâmetros definidos no PU. 
 
 
Proposta 
a)- Prevê a constituição de 2 lotes destinados a moradias unifamiliares. Sendo os paramentos aplicáveis a 
cada lote de acordo com o presente quadro síntese. 
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 Estacionamento 
O numero de lugares propostos é de: 
- 4 Lugares no interior dos lotes + 5 no espaço publico= 9 Lugares 
Uma vez que o número total de estacionamento supera o mínimo exigido no âmbito do anexo II do PU de 
Pias, considera-se que a proposta apresentada dá cumprimento ao Plano em questão. 
 
Plano de Acessibilidade 
Cumpre em parte os requisitos aplicáveis, previsto no âmbito do DL 163/2006 de 8 de agosto. 
 
 Áreas de Cedência 
As infraestruturas das quais fazem parte as infraestruturas viárias designadamente, estacionamentos e 
arruamentos, passeios e outros são cedidas a titulo gratuito ao município e não substituem as cedências 
destinadas a espaços verde e de utilização coletiva. 
No presente loteamento não foram previstas áreas de cedências para equipamento e espaços verdes. 
Tendo em conta a localização do mesmo considera-se que poderá não ser exigida a cedência em 
questão, ficando no entanto o requerente obrigado ao pagamento de compensação (taxa) nos termos do 
regulamento de Taxas. 
Tendo em conta o anexo II do plano a área de Cedência deveria ter uma área de 126 m2, área a qual será 
sujeita a pagamento de taxa de compensação. 
 
Infra –estruturas / obras de urbanização 
O loteamento prevê a execução de obras de urbanização as quais serão alvo de projetos específicos, 
devendo as mesmas ser apresentadas no prazo de um ano apos a aprovação da operação de loteamento, 
sob pena da sua caducidade de acordo com a alínea a) do nº 1 do art 71º do RJUE. 
Tendo o requerente já apresentado o projeto relativo à rede de telecomunicações. 
 
Ruido 
- De acordo com o artigo 46º do PU de Pias a área em questão está classificada como Mista, pelo que de 
acordo com o Regulamento Geral do Ruido, não se vê qualquer inconveniente no uso previsto para o 
loteamento. 
 
Taxas 
As taxas aplicáveis, ao abrigo do disposto no Regulamento de Taxas e outras receitas municipais são: 
 
-taxa Municipal pela realização, manutenção e reforço de infra-estruturas urbanísticas ( TRIU) 
TRIU = (A+B) x CL x CU x C 
- TRIU = 81,20 x 0,08 x 0,400 x 250,00 = 641,48 Euros 
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- Taxa de Compensação 
TC= A x CL X AC 
TC= 482,40 X0.079 x 126,00 = 4 801,81 € 
 
- Conclusão 
Tendo em conta a análise aqui apresentada, bem como os antecedentes processuais, propõem que o 
processo seja presente a reunião de câmara para deliberação. 
Caso se opte pela aprovação, deverá o requerente ser informado que dispõe do prazo de um ano para 
apresentar as respetivas obras de urbanização. ------------------------------------------------------------------------- 
 

 Deliberação  

Face ao parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a operação de 
loteamento no prédio inscrito na matriz sob o artigo nº 2774-Pdescrito na conservatória do registo predial 
com o nº 4024/20120329, denominado Reduto, em Pias. ----------------------------------------------------------------- 
 
 

 

 

 

 

 

25. Assuntos gerais de interesse autárquico  

O Órgão Executivo tomou conhecimento que o Grupo Parlamentar do PCP apresentou um conjunto de 

propostas no plano da administração local, que vão no sentido da recuperação da autonomia do Poder 

Local, no âmbito do orçamento de Estado para 2019, que foram remetidas a esta autarquia, por email 

datado de 14 do corrente mês de novembro. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

26. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 224, referente ao dia 27 de 

novembro do corrente ano, o qual apresenta os seguintes saldos: 655.461,63 (seiscentos e cinquenta e 

cinco mil, quatrocentos e sessenta e um euros e sessenta e três cêntimos) e 276.637,98 (duzentos e 

setenta e seis mil, seiscentos e trinta e sete euros e noventa e oito cêntimos), respeitantes a operações 

orçamentais e operações não orçamentais, respetivamente. ------------------------------------------------------------- 

 

Terminada a apreciação da ordem do dia, o Sr. Presidente interveio para informar sobre os procedimentos 

que foram adotados relativamente à situação da legionella no pavilhão da escola de Pias, tendo também 

sido promovida uma sessão de esclarecimento na escola com os pais e encarregados de educação, em 

que participou também a Delegada de Saúde do concelho. -------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador António Mariano chamou a atenção para a notícia que saiu no Serpa Informação sobre o 

jantar promovido no centro histórico pelo Grupo Pro Serpa, pois é dado mais ênfase à participação dos 

autarcas, do que propriamente ao significado e objetivo do próprio evento.  
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Pergunta também em que situação se encontra a candidatura do edifício em Pias, na Rua Jogo dos Paus, 

pois está a necessitar, cada vez mais, de uma intervenção e o ponto da situação sobre as novas 

aplicações informáticas e novo site da autarquia.  

 

O Sr. Presidente respondeu que a aplicação da Infracontrol já está a ser testada, a funcionar internamente 

e todas as outras terão que estar prontas até fevereiro, que é a data limite das candidaturas. Quanto ao 

novo site, informa que está na fase de introdução de conteúdos e traduções para outras línguas.  

No que diz respeito ao edifício em Pias, informa que foi efetuada a candidatura, o processo segue para a 

CIMBAL e no próximo ano já se poderá proceder à abertura de concurso para a realização das obras.  

 

Voltou a intervir o Sr. António Mariano para voltar a abordar o assunto da obra na Rua António Sérgio em 

Pias, decorrente da queda do muro, sugerindo que, caso a autarquia não consiga fazer a intervenção a 

breve prazo, pelo menos, sejam repostas as grades de proteção, tendo sido informado que já foi dada 

indicação aos respetivos serviços para que seja colocada novamente essa sinalização e proteção do local.  

 

A Sr.ª Vereadora Paula Pais perguntou em que situação se encontra a praça de táxis de Vila Nova de 

S.Bento, cujo assunto tem sido abordado em anteriores reuniões.  

 

 

O Sr. Presidente respondeu que irá verificar o ponto da situação com os respetivos serviços e será depois 

prestada essa informação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Antes de terminar a reunião, o Sr. Presidente interveio para informar que a autarquia adquiriu 

computadores pessoais para uso de todos os eleitos do Órgão Executivo (tendo procedido à sua entrega), 

para o exercício das suas funções, a utilizar durante o corrente mandato. -------------------------------------------- 

 

 

APROVAÇÃO EM MINUTA 

Nos termos do n.º 3 do artigo 57º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e para efeitos do disposto no n.º 4 

do artigo 57.º do citado diploma legal, no final da reunião, foram aprovados em minuta, por unanimidade, 

os seguintes assuntos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
1. Proposta de quarta alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Serpa 

2. Opções do Plano 2019-2022 

Plano de Atividades 2019 

Plano Plurianual de Investimentos 

Orçamento 2019 

Relatório de apresentação e fundamentação da política orçamental e principais normas de 

execução do orçamento para 2019 

Mapa de Pessoal 2019 

3. Impostos e Taxas Municipais – Ano de 2019 
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4. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

5. Pedidos de autorização de queimadas – Ratificação 

6. Licença de recinto improvisado – Ratificação  

7. 17.ª Alteração ao Orçamento e 12.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos  

8. Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de S.Bento – Miguel e Miguel, Ldª 

9. Plataforma Alentejo – Estratégia Integrada de Acessibilidade Sustentável do Alentejo, nas ligações 

nacional e internacional 

10. Sociedade Recreativa 1.º Dezembro de Vila Verde de Ficalho – Pedido de apoio financeiro 

11. Proposta de atribuição de subsídios para a época desportiva 2018/2019 

12. Concurso de fotografia “Património (I)material do concelho de Serpa  

13. Proposta de protocolo com a ACAPESCA para cedência de uma sala da escola primária 

desativada de Cabeceiras de Vale Queimado  

14. Destaque de parcela – Rua de Serpa, n.º 5 e 7 em Vales Mortos – Requerente: Maria da 

Conceição Valentim Filipe Dionísio  

15. Obras de edificação nos lotes 39 e 40 da Zona Industrial de Serpa – Caducidade do processo 

16. Estudo prévio do CETAA – Centro Tecnológico Agroalimentar do Alentejo – Ratificação  

17. Direito de preferência do prédio sito na Rua de S.Roque, n.º 51-1.º andar em Serpa 

 

 

18. Saída da ALMABIO – Cooperativa Agrícola de Produtores Bio do Alentejo, CRL do Gabinete do 

CADES 

19. Associação Bandeira Azul da Europa – Parceria Eco-Escolas para o ano letivo 2018/2019 

20. Projeto de regulamento de utilização e cedência de viaturas do Município de Serpa 

21. Projeto de regulamento de assiduidade e pontualidade do Município de Serpa 

22. Proposta de alteração anual do tarifário de abastecimento de água, águas residuais e resíduos 

urbanos 

23. Operação de loteamento – Reduto, em Pias – Requerente: Manuel Joaquim Guerreiro Teodoro 

 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 17H10 da qual, para constar, se 

lavrou a presente ata, nos termos do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e artigo 16.º do 

Regimento, que eu Anabela Baleizão Cataluna, Técnica Superior, nomeada por despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 17 de outubro de 2017, para secretariar as reuniões do Órgão Executivo, redigi e subscrevo.  

 

 

  O Presidente da Câmara             A Secretária 

 

 

                   

         ______________________________        __________________________ 

              (Tomé Alexandre Martins Pires)                                     (Anabela Baleizão Cataluna) 
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Anexos da Ata n.º 24/2018 
 

Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 28 de novembro 
 

 

 

ANEXO 1 –  17.ª Alteração ao Orçamento e 12.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos  

 

 

ANEXO 2  - Projeto de regulamento de assiduidade e pontualidade do Município de Serpa 
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